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DROTTNING KRISTINA SA.SQM MUSIKALISK 
MECENAT. 

Av CARL VON PLATEN. 

Den framstaende italienske teater- och musikka.nnaren markis GASTONE MONALDI 
har nyligen utgivit en bok om· de italienska kastratsangarne, Cantci.nti evirriti

celebri del tea.fro italici.no (Roma 1921). Da i-denna finnes atskilligt av intr.esse 
()ID drottning Kristina och musiken, har baron C. v. Platen haft vanligheten att 
for Tidskr. f. Musikf. gora·_en sammanfattning av de meddelanden, som ber6ra
den svenska drottningen under hennes Roma-vistelse. 

arskilt ubder tiden fran sextonde till adertonde seklet voro 
Europas och framfor allt Italiens monarker varma beskyd

dare av konstnarerna. Bland dessa suveraner intager · svenska 
drottningen Kristina en framstaende plats. Hennes langa vistelse 
i Roma 1665-89 betecknar en av de mest lysande perioderna 
i den eviga stadens musikannaler. Ej allenast voro under hennes 
auspicier givna konserter: och leatraliska forestallningar synner
ligen talrika,. meri hon genomforde jarnval sin mecenatuppgift 
med akta furstlig smak och frikostighet. 

Framfor allt intresserad for musiken, tillkallade Kristina for 
att Iara· kanna densammas hemligheter den utmarkta kastrat
sopranen Lore.to Vit t6r i ....,....:.. aven poet och kompositor --_'-, 
under vars egid hon gjorde tragna studier. Av celebra musiker, 
som stallde sin talang till hennes forfogande, ma anforas 
Bernardo  Pasquini, Arcangelo · Cor e lli och Alessandro 
Scarlatt i, vilkas geni hon· insag redan fran .borjan av deras 
karriar, och vilkas forsta steg pa konstens bana · hon kraftigt 
uppmuntrade. Kristina hade ej mindre en sannskyldig artist
devotion an verklig intuition i fraga om valet av sina protegeer. 
Betraffande Pasquini berattas, att da denne under en av hennes 
promenader passerade pa gatan, lat hon sin vagn ha.Ila och 
inbjod honom au medf6lja till sitt palats. Sasom bevis pa 
Kristinas forulseende avensom energi, da det gallde att under
stodja en konstnar, ma narnnas, hur Scarlalti genom hennes 
formedling kom att skorda sina sceniska lagrar. Vid knappast 
tj ugo a.rs alder anland till Roma fran sin faderneo Sicilien, holl 
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han sig t. o. m. gomd av fruktan att bliva arresterad pa gmnd 
av sin systers giftermal med en »clericus». Kristina lat emel
lertid . med sitt eget ekipage avhamta den unge maestron for 
att sp�la i orkestern, medan sjalva kardinalvikarien befann sig 
i hennes loge pa teatern. Alltifran denna dag var Scarlattis lycka 
gjord, och hans operor fingo .obehindrat skada rampens ljus. 

En av Kristinas fornamsta musikfester var den stora »acca
demia», som agde rum for att frra James II:s tronbestigning 
1685 och den lysande ambassad,. som sandes till' Roma av 
_Hans Britanniska Majestat. Vid ifragavarande tillfalle lat hon 
urider tre aftnar i foljd hos sig exekvera en· kantat med _verser 
av· Alessandro Guidi, »accademico reale;>. .Enligt samtida be
rattelser hade det utvalda auditoriet att uppvisa ett' par hundra 
darner, »cbe per gli habiti e gioie loro parevano tanti soli» (vilka 
med sina drakter och juveler gjorde verkan av lika mariga solar). 
Denna musikfests storslagenhet lar .varit utomordentlig med tre 
sopraner och en bas fran pavliga kapellet sasom solister, en 
kor av: hundra »musici» 1 · samt orkestern bestaende av hundra
femtio strakinstrument under. Corellis illustra ledning. 

Av hos Kristina med fast apanage engagerade kastratsangare 
dog A l essand1�0 Cecc6ni helt plotsligt i drottningens eget 
palats, med pafoljd att hon misstanktes for att la tit .doda hon om 
med gift eller de beryktade s. k. »saccheltate>>, en hypotes, som 
jamval · vunnit tilltro i samrnanhang med det under' liknande 
omstandigheter intraffade · mordet pa hennes overstallmastare 
markis Monaldeschi. Det intresse, varmed Kristina omfattade 
kastratsangaren Bianchi; foranledde en langvarig .och skarp 
konflikt mellan Savoia-hovet och svenska drottningen. Ehuru 
i hennes. sold med ett gage av trettio dukater_ i manaden, hade 
den nyssnamnde · accepterat · ett anbud att ar 1661 sjunga vid 
det forra, varest han efter vanligheten vid detta. frikostiga hov 
r6nte etf overmattan generost inotlagande, nagot som emellertid 
foga behagade Kristina, som allenast be-viljade �n kortare 
permission.· och a.lade honom att atervanda till sin post vid 
hennes egen aterkomst till Roma. Men hertiginnan av Savojen 
hade blivit till den. grad intagen av sangar.en, oaktat han ej 
langre var ung, att hon rriotsatte sig Bianchis avresa, vilket ater 
hade till foljd en ratt sa amper brevvaxling mellan de bada 
furstinnorna, enar ingendera ville ·ga miste om den omtvistade 

1 Italiensk -benamning pa kastratsangare. 
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sangarens tjanster. I Savojens hertigliga bibliotek· bade Kristina 
en gang lagt marke till Pirro Lig6rios ryklbara manuskript, 
forvarvade fo'r en ansenlig summa av Carlo Emanuele I. Dessa 
arbeten hade redan Varit f6remal for en Iang tvist rnellan hertig� 
innan och kardinal Richelieu, som 6nskade forvarva desamma 
for nationalbiblioteket i Paris, en tvist, som slot med Cristinas 
av Savojen seger. Den av Sveriges drottning foreslagna propo
s_itionen bestod i ett forslag, au Savoia-hovet skulle avstatt ifraga
varande manuskript i utbyte mot sangarens person. Hertig:
innan samtyckte till en borjan, men a.trade sig och hall icke 
sitt ord. Foljden blev en langYarig osarnja, som fortsatte anda 
till 1663, vilket ar Savoia-hovet efter he.rtiginnans kort forut 
intraffade franfalle beslot sig for alt infria det avgivna l-oflet. 

Forbemalda kontrn henter hade ytterl
°
igare. en tvist - och

icke mindre allvarlig - rorande annu en kastratsangare, kallad 
Ciccolino (av italienska cieco, blind), antagligen pa grund av 
en ogonsjukdom, som Jar inverkat menligt pa hans synformaga. 
Han begagnade sig o-cksa av sin harskarinnas. franvaro for att 
ar 1665 overgiva. henne for Carlo Emanuele I.I av Savojen. 
Utom sig harover adresserade hon fran Hamburg ·i mars_ 1668 
till sin ambassadsekreterare greve d' Alibe:rt foljande for he1;mes 
sjalviska och egenmaktiga sinnelag ytterst karakteristiska brev: 
»je veux qo'on sache qu'il n'est plus au mond que pour moi
et que s'il n'y chante pas pour moi, il ne chantera pas tant long
temp pour que qui ce soit. Quoique il se soit s'il est sorti de
mon service, je veux qu'il y rentre, et s'il est sorti, tachez de
declarer mes sentiments d'une maniere qu'on fasse passer, l'envie
aux gens de lui faire l'amour,. car je veux le conserver a q□el
que prix que ce soit.. Et quand meme on _voudrait m�. faire
croire qu'il a perdu la voix, tout cela n'y ferait rien, car tel 
qu'il est, il ·doit vivre et. mourir a mon service, ou malheur 
lui en arrivera'. Sachez de me rend.re compt de cette commission 
d'une maniere que j'aye sujet d'etre satisfaite de vous.» Skri
velsen tyckes haft ·asyflad verkan, enar Cicc;.olfno atervande i 
KristiJ?,as tjanst .och i dylik egenskap anfores. jamte ett par 
andrl:). >)musici» i.>)Avvisi di Roma>). Denne fortjanade verkligen 
droltningens intresse, alldenstund han av samtida auktoriteter 
betecknas sasom en av tidevarvets f6rtraffligaste sangare, hogt 
uppburen i och utom Italien samt eftersokt av samtliga Europas 
furstar. 
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Kristina plagade att emellan_at av de sistnamnde · anhalla om 
av dem engagerade musiker, som hon hart med berom :omtalas. 
Salunda erholl hon fran kejsarinnan av Osterrike den kande 

. lrnstratsangaren Ch ecchi med binarrinet-C o rt  6 n a, andra-artister 
fran hertigen av Mantova, och 1681 tolkade pa hennes egen 
teaterscen den celebra sopranen S iface, alias Giovanni  Fra n
ces  co Gross i, med lysande framgang Pasquinis Lisfmaco.

Redan sasotn regerande drottning hade Kristina utverkat av sin 
frande konung Sigismund att fa till sig pa ett par veckor ar
hundradets allra beromdaste i_talienska kastratsopran, den ej 
mindre i fraga om apparition an sangkonst syperba Baldassarre 
Ferri, kallad )>il re  dei musici», lat enkom avhamta honom med 
ett skepp fran en Ostersj6-hamn samt hedrade honom _i Stock
holm med - forutom talrika gayor och utmarkelser---'-:" en medalj, 
vilken pa · ena sidan forestallde sangarens lagerkronta huvud, 
pa den andra. en doende svan och en fran himlen nedsva vande 
lyra. 

Bland av Kristina beundrade och protegerade sangerskor mark.es 
den for sin skonhet beryktade Gjorgin a, som lar ha varit 
en _ ofrivillig . orsak till hennes dad. Till foljd av en kardinals 
karleksbetygelset for den forra dekreterade paven, att konst
narinnan skulle insparras i kloster, men varnad i tid

) 
tog hon 

sin tillflykt till drottningen, som nadigt moltog henne med for
sakran, att ett kungligt palats vore en batlre fristad an ett 
k_loster. Nu intraffade emellertid, att en viss abbe Vaini, oemot
standligt fortrollad av den charmanta _div_an, nattetid intrangde 
.i hennes rum, men ronte ett kraftigt motstanrl, och, forskrackt 
vid ankomsten av tillskyndande person er, flydde till kardinal 
d'Estrees. Oak.tat. man gjorde allt for att dolja den intraffade 
skandalen for Kristina, som lag svart sjuk, kom den likval till 
hennes. kanrredom, och i vredesmod ha.rover gav · hon order alt 
ofordrojligen bringa abben om livet. Da detta misslyckades, 
emedan Vaini redan lamnat Roma, fick droitningen en valdsam 
nervattack, vilken paskyndade hennes slut. 
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